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Beleidsnieuwsbrief November 2020

Taxistop bouwt aan een efficiënte mobiliteit voor iedereen door het delen van voertuigen te faciliteren

en door het fysiek en digitaal te connecteren van vervoersmodi. Taxistop zet hiervoor in op eigen

mobiliteitsdiensten, innovatie en sensibilisering.

Bedrijventerreinen en deelmobiliteit: let's get started!
Webinar - 17 november 2020

De mobiliteit in en rond bedrijventerreinen kan efficiënter en
duurzamer georganiseerd worden dankzij gedeelde mobiliteit.
Maar hoe zet je een bedrijfsoverstijgende aanpak op? Wat kan
je als gemeente doen om deelmobiliteit op bedrijventerreinen te
stimuleren en te faciliteren? En welke concrete voorbeelden zijn
er vandaag al? Kom het te weten in dit online seminar! Het
webinar vindt plaats op 17 november (10u-11u) en wordt door
Taxistop georganiseerd in het kader van de Green Deal
Gedeelde Mobiliteit. Het webinar gaat door in het Nederlands,
deelname is gratis. Schrijf je hier in voor het webinar.

Op het programma:

Inleiding over deelmobiliteit en de uitdagingen bij bedrijventerreinen
Samenwerking bij bedrijventerreinen in Antwerpen-Waasland door Steven Roeland
(VOKA)
Deelmobiliteit bij bedrijventerreinen in het Kortrijkse door Aurelie van Obbergen
(Leiedal)
Interactief deel met debat en Q&A

Aansluitend (11u15-12u15) volgt een ander Green Deal webinar waarin MaaS-aanbieders
en hun klanten vertellen hoe je gedeelde mobiliteit via MaaS en carpooling gemakkelijk
implementeert in jouw bedrijf. Op het programma: Bert Van Molle (Olympus Mobility),
MaaS-provider Skipr en Antoon Vanderputten (Colruyt Group). Inschrijven kan via deze
link.

Taxistop bezocht de Nederlandse hubs
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Eind september trokken we met Taxistop richting de Nederlandse provincies Groningen en
Drenthe. We werden er rondgeleid langs de plaatselijke hubs, in alle maten en vormen.
Hiervan maakten we een videoverslag als inspiratie voor de Belgische mobipunten. Laat je
inspireren door hun kijk op de mobiliteitsknooppunten, hun uitgangspunten en aanpak, en
hun toekomstvisie. 

Webinar gemist?

Deelmobiliteit en combimobiliteit zijn sleutelwoorden
wanneer we spreken over de toekomst van mobiliteit en
ruimtegebruik. Ook voor steden en gemeenten buiten de
centrumsteden zijn er talloze mogelijkheden om
succesvolle deelprojecten op poten te zetten. Op 13
oktober organiseerden we daarom een webinar over
gedeelde mobiliteit buiten de centrumsteden. Kon je
er niet bijzijn of wens je hem nog eens te bekijken? Dat
kan via deze opname!

Onze nieuwe MobiCalendar app

Mobiliteit efficiënter helpen organiseren, dat doen wij graag. En
nu kan het ook met onze nieuwste app: MobiCalendar.
Werknemers worden aangemoedigd om de file te laten voor
wat het is en duurzamere mobiliteit uit te proberen. Werkgevers
kunnen op een eenvoudige manier statistieken oproepen,
thuiswerkdagen opvolgen, de fietsvergoeding regelen of het
fiscaal voordeel voor carpoolen toekennen. En voor wie het iets
meer mag zijn: je kan ook alle badges proberen verzamelen!
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Shared Mobility Rocks 2020-2021

Shared Mobility Rocks, ons jaarlijks symposium over gedeelde
mobiliteit, verschuiven we naar 3 maart 2021. We kiezen nu al
voor een online event, maar geven het de creatieve en
onconventionele toets waar Shared Mobility Rocks voor staat.
We maken er een 24 uren conferentie van waarmee we de
hele aardbol rondgaan. Het wordt dus 24u & 360°! Check de
Shared Mobility Rocks-website om op de hoogte te blijven.

Op 8 december 2020, de oorspronkelijke datum van het symposium, organiseren we de
finale van de Mobihub Student Challenge. In deze wedstrijd vragen we studenten uit het
hoger onderwijs om zich het mobipunt van de toekomst te verbeelden vanuit een
multidisciplinair oogpunt. Ook mobiliteitsexperte Rebecca Karbaumer (Stad Bremen),
usability experte Marie Mervaillie (Namahn) en architect/urbanist Benoit Moritz (ULB -
Metrolab Brussels) delen tijdens de finale hun visie en treden op als jury. Meer info vind
je op de website.

Eerste Hoppinpunten zijn een feit

Eind september werden de eerste mobipunten in de nieuwe 
Hoppinstijl ingehuldigd. Op 25/9 gebeurde dat in Zoutleeuw
binnen het project 'Maak een mobiPunt!', zondag 27/9 opende
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de eerste
veertien Hoppinpunten in Leuven. Mobipunt vzw maakte de
snelle verwezenlijking van deze eerste lichting Hoppinpunten
mee mogelijk en blijft zich inzetten om 1.000 Hoppinpunten te
realiseren in de komende jaren.
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